ZÁPIS
Ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice,
konaného dne 29.4.2009 v zasedací místnosti obce Doubravice.
Zasedání začalo v 18.00 hod.
Přítomni : Zuklín,Panuška,Křivancová,Křivanec,Fořt,Plechatý,Turek,Bečvář
Mašková-účetní.
Omluveni : Jeništa

Program :
Zahájení
Přítomnost zastupitelů a usnášeníschopnost
Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Projednání dohody o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí
veřejného pořádku.
6) Projednání a odsouhlasení závěrečného účtu obce Doubravice za rok 2008
7) Projednání odkoupení pozemku od pana Čápa
8) Projednání žádosti o pronájmu místnosti v budově obce Nahošín p.L.Myslivcové.
9) Projednání vzetí úvěru v částce do 2 000 000,-Kč na výstavbu šaten.
10) Projednání stížnosti na pronájem sálu a přijetí opatření.
11) Projednání prodeje pozemku/Kovašínské louky/
12) Schválení paspartu místních komunikací
13) Projednání a schválení závěrečného účtu SO Radina
14) Projednání a schválení výběrové komise na dodavatele stavby
15) Různé
1)
2)
3)
4)
5)

Ad 1) Zahájení jednání zastupitelstva provedl starosta p.Panuška a seznámil
zastupitele s programem
Ad 2) Usnesení č.9/09
Jednání zastupitelstva je přítomna nadpoloviční většina.
Zastupitelstvo je usnášeníschopno.
8– 0 – 1
Ad 3) Usnesení č.10/09
Zapisovatel : Mašková Ilona
Ověřovatelé : Fořt,Křivancová
8– 0 – 1
Ad 4) Byla provedena kontrola usnesení z minulého zasedání
Ad 5) Zastupitelstvo projednalo dohodu o vzájemné spolupráci mezi Policií
Radomyšl a obcí Doubravice.
Usnesení č.11/09
Zastupitelstvo projednalo a schválilo koordinační dohodu mezí Policíí
Radomyšl a obcí Doubravice
8– 0 - 1
Ad 6) Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce Doubravice za rok 2008
současně se zprávou o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2008 a výsledek
hospodaření PO-MŠ Doubravice.

Příjmy :
3 942 778,33
Výdaje :
3 915 360,66
Financování:
27 417,67
Usnesení č.12/09
Závěrečný účet se uzavírá vyjádřením „bez výhrad“
Závěrečný účet byl vyvěšen dne 14.4.2009 a sejmut dne 29.4.2009.
Zároveň obecní zastupitelstvo schvaluje výsledek hospodaření PO-MŠ.
8– 0 - 1
Ad 7) Zastupitelstvo projednalo odkoupení pozemku č.90 v k.ú Doubravice
o výměře 89 m2 od p.Čápa.
Usnesení č.13/09
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo odkup pozemku na s.p. č. 90
v k.ú Doubravice od p.Čápa
8–0–1
Ad 8) Zastupitelstvo projednalo žádost o pronájem místnosti v budově obce Nahošín
p.Lence Myslivcové
Usnesení č.14/09
Zastupitelstvo obce souhlasí s pronájmem,je nutné vyjasnit podmínky nájmu,
tím se pověřuje starosta obce.
8–0–1
Ad 9) Zastupitelstvo projednalo vzetí úvěru ve výši 2 000 000,-Kč na výstavbu šaten
Usnesení č.15/09
Zastupitelstvo projednalo a schválilo vzetí úvěru v částce 2 000 000,-Kč
na výstavbu šaten a pověřilo starostu obce Milana Panušku ke všem úkonům
souvisejícím s jeho sjednáním.
8–0–1
Ad 10) Zastupitelstvo projednalo stížnost na pronajímání sálu v Kulturním domě
Doubravice a přijalo související opatření.
Usnesení č.16/09
Zastupitelstvo obce Doubravice odsouhlasilo zaslání dopisu p.Z.Kovaříkové
ohledně pronajímání sálu v Kulturním domě Doubravice včetně souvisejících
opatření.
8–0-1
Ad 11) Zastupitelstvo obce Doubravice projednalo prodej pozemku/Kovašínské louky/
Jihočeskému kraji/chráněná krajinná oblast/
Usnesení č.17/09
Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem pozemku/Kovašínské louky/č.p.
1420 v k.ú Doubravice -18 273m2 Krajskému úřadu jihočeského kraje
7–1-1
Ad 12) Zastupitelstvo projednalo pasportizaci místních komunikací
Usnesení č.18/09
Zastupitelstvo obce Doubravice projednalo a schválilo pasportizaci
místních komunikací.
8 – 0 -1
Ad 13) Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet SO Radina

Usnesení č.19/9
Zastupitelstvo obce Doubravice projednalo a schválilo závěrečný účet
SO Radina bez výhrad.
8–0–1
Ad 14) Zastupitelstvo projednalo složení výběrové komise na dodavatele stavby:
„Revitalizace a rozšíření rybníka“ a „Rekonstrukce a rozšíření VKP Obecák
v k.ú. Nahošín“.
Usnesení č.20/9
Zastupitelstvo obce Doubravice schvaluje složení výběrové komise na dodavatele
stavby:
Výběrovým řízením byla pověřena:
Gabriela Fošumová,Radčice 11,389 01 Vodňany
IČO : 76323722
Akce : „ Rekonstrukce a rozšíření VKP Obecák k.ú. Nahošín“ financované
z OPŽP
Jmenování výběrové komise pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle zákona
o veřejných zakázkách 137/2006 Sb.:
Členové komise:
1. Fošumová Gabriela
2. Kotrc Karel
3. Zuklín František
4. Ing.Korbel Jindřich
5. Mašková Ilona
Náhradníci:
1. Ing.Šťástka Pavel
2. Šašek Vlastimil
3. Javůrek Josef
4. Mlejnek David
5. Staňková Gabriela
8–0-1
Usnesení č. 21/09
Zastupitelstvo obce Doubravice schvaluje složení výběrové komise na dodavatele
stavby:
Výběrovým řízením byla pověřena:
Gabriela Fošumová,Radčice 11,389 01 Vodňany
IČO : 76323722
Akce : „ Revitalizace a rozšíření rybníka“ financované z OPŽP
Jmenování výběrové komise pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle zákona
o veřejných zakázkách 137/2006 Sb.:
Členové komise:
1. Fošumová Gabriela
2. Kotrc Karel
3. Zuklín František
4. Ing.Korbel Jindřich
5. Mašková Ilona
Náhradníci:
1. Ing.Šťástka Pavel
2. Šašek Vlastimil
3. Javůrek Josef
4. Mlejnek David
5. Staňková Gabriela
8–0–1

Ad 14) Různé
-

projednání obnovení stružky na žádost p.Honsy
projednání proplacení účtů za benzín do sekačky-p.Kohout
projednání cen místních poplatků
Usnesení č. 22/09
Zastupitelstvo projednalo a schvaluje cenu místních poplatků,která zůstává na stejné
výši jako v roce 2008.
8–0–1

- zastupitelstvo projednalo nabídku pozemkového fondu ČR k náhradním
restitucím k.ú. Nahošín č.p. 62/1 o výměře 227 m2 v částce 681,-Kč.
Jelikož obec Doubravice nemá náhradní restituční nároky a má o pozemek
zájem,pověřuje starostu jednáním o uvedený pozemek na PF ČR územní
pracoviště Písek.
Usnesení č.23/09
Zastupitelstvo obce Doubravice pověřuje starostu obce Milana Panušku
k jednání s pozemkovým fondem ČR územní pracoviště Písek ohledně
odkoupení pozemku pro obec Doubravice.
8–0–1
- projednání a odsouhlasení cenové nabídky ing.Korbela na zpracování projektové
dokumentace na šatny
Usnesení č.24/09
Zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo cenovou nabídku ing.Korbela na zpracování
projektové dokumentace na šatny.
8–0-1

Zápis zapsala :
Zápis ověřili :

